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Resumo

Uma das etapas mais importantes na análise de resíduos e contaminantes (tais como
pesticidas e medicamentos veterinários) em amostras complexas como alimentos é a
denominada genericamente de preparo da amostra. Esta etapa da análise é crítica por
envolver a extração dos analitos de interesse da matriz original, transferindo-a para um
ambiente químico – geralmente um solvente - mais apropriado para sua determinação
pela técnica a ser empregada. Adicionalmente, pode envolver outras ações tais como
purificação do extrato (“clean-up”) visando a eliminação de interferentes; a concentração
dos analitos; mudança de solvente para compatibilizar com o método analítico e outras.
Enquanto as técnicas clássicas de preparo de amostra envolviam diversas etapas, as
técnicas miniaturizadas geralmente permitem a extração, “clean-up” e concentração dos
analitos em uma única etapa. Adicionalmente, são simples para serem automatizadas e
requerem pequena (ou nenhuma) quantidade de solventes poluentes durante toda a
etapa de preparo da amostra. Este trabalho apresenta, de forma crítica, uma abordagem
conceitual dessas técnicas, assim como de suas aplicações recentes na determinação de
resíduos e contaminantes em amostras de alimentos.
Palavras-chave: Técnicas de extração miniaturizadas; preparo de amostra; análise de
alimentos; resíduos e contaminantes em alimentos; segurança alimentar.

Abstract

One of the most important steps during the analysis of residue and contaminants (such
as pesticides and veterinary drugs) is generically termed sample preparation. This step is
critical because it involves the extraction of the target analytes from the original matrix
and their transference to a more adequate chemical environment – usually a solvent – in
order to facilitate their further determination. In addition, it may also involves aditional
steps such as clean-up, aiming eliminating interfering compounds, concentration of
the target analyts and back-extraction in more adequate solvents for further analysis.
While the classical sample preparation techniques use to involve several steps, modern
miniaturized techniques may perform several tasks such as extraction, clean-up and
analyts concentration in just one step. In addition, these techniques are easy to be
automated and requires minute amounts of sample and solvents, a major advantage
from both environmental and analyst health point of view. In the present work the
fundamentals of these techniques will be reviewed as well as their recent applications in
the determinantion of residue and contaminants in food samples.
Keywords: Miniaturized extraction techniques; sample preparation; food analysis;
residue and contaminants in food samples; food safety.
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1. Introdução

A determinação de resíduos e contaminantes em
matrizes alimentares tem se tornado uma tarefa cada vez
mais difícil devido ao nítido aumento na complexidade
das amostras analisadas. Além dos resíduos tipicamente
provenientes da aplicação de medicamentos veterinários
(matrizes animais) e pesticidas (matrizes vegetais),
resíduos de outras classes de analitos são também
determinados nessas matrizes. Adicionalmente,
contaminantes – propositais ou não – são detectados
juntamente com adulterações visando a obtenção de
benefícios comerciais. A presença desta vasta gama
de compostos indesejáveis em alimentos tem tornado
cada vez mais relevante a área de segurança alimentar
(“food safety”), de maneira a disponibilizar à população
alimentos com a qualidade necessária.
Devido à complexidade dessas matrizes e dos
analitos a serem determinados, uma etapa de preparo
de amostra torna-se mandatória nesta área. Apesar da
existência de muitos métodos baseados em técnicas
clássicas de extração para o preparo das amostras, como
a Extração Líquido-Líquido (LLE), Sohxlet e Extração
em Fase Sólida (SPE), os recentes apelos ambientais
tem demandado sua substituição por micro-técnicas de
preparo de amostras, as quais são menos agressivas ao
meio ambiente e ao analista.
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realização de amostragem, isolamento e concentração em
uma única etapa[2]. Nesta técnica uma fibra, usualmente
de sílica fundida (Figura 1), recoberta com um filme
fino de polímero, ou sólido adsorvente, é utilizada
para extrair os analitos de interesse de uma matriz[3,4].
Após a extração, os analitos são desorvidos para dentro
de um instrumento analítico[5,6]. Essa técnica pode ser
hifenizada com as técnicas de separação como GC,
HPLC e CE[7] e, por dispensar uso de solvente extrator,
pode ser facilmente automatizada para desenvolvimento
de métodos “high-throughput” de análise[3].
Dois diferentes modos de extração podem ser
realizados utilizando a fibra de SPME (Figura 2).
Quando a fibra recoberta é mergulhada diretamente na
amostra (Figura 2A), o modo é conhecido como imersão
direta SPME (DI-SPME – “direct immersion solid-phase
microextraction”). A fibra pode também ser exposta na
fase gasosa acima da amostra (Figura 2B) conhecido
como “headspace” SPME (HS-SPME – “headspace
solid-phase microextraction”)[2]. A composição da
matriz e as propriedades físico-químicas dos analitos de
interesse são características importantes que devem ser
levadas em conta na escolha do modo de extração a ser
utilizado. Analitos com média a alta volatilidade ou baixa

O presente trabalho discute os princípios e
utilização das técnicas mais modernas de preparo
de amostras e sua utilização na análise de resíduos e
contaminantes em alimentos.

2. Técnicas miniaturizadas de preparo de
amostra
2.1. Microextração em fase sólida (SPME)

Uma das principais microtécnicas utilizadas
no preparo de amostra para analise de resíduos e
contaminantes em alimentos, denominada microextração
em fase sólida (SPME – “solid-phase microextraction”),
foi desenvolvida por Pawliszyn et al.[1] e se caracteriza
por dispensar uso de solvente de extração e permitir a
158

Figura 1. O dispositivo de SPME.
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Figura 2. Principais modos de extração em SPME. A) HS-SPME, B) DI-SPME.

a média polaridade são usualmente analisados por HSSPME[3]. Matrizes complexas também são normalmente
analisadas por HS-SPME uma vez que a amostra não
entra em contato direto com a fibra, protegendo-a dos
interferentes de alta massa molecular e prolongando
seu tempo de vida útil[5,9]. Analitos com baixa a média
volatilidade ou média a alta polaridade apresentam maior
eficiência quando extraídos com imersão direta da fibra
na amostra. Neste caso, os interferentes das matrizes
complexas podem danificar a fibra. Uma alternativa é
diluir a amostra antes de realizar a extração[3].
A extração dos analitos de interesse por SPME se
dá pelo deslocamento das moléculas da amostra para a fase
extratora até que seja atingido um equilíbrio de partição
ou adsorção entre a fase extratora e o meio em que está
exposta. Portanto, o tempo de extração deve ser o suficiente
para atingir o equilíbrio, após o qual a quantidade de analito
extraída será constante. A equação 1 mostra a relação entre
o número de moles do analito extraído (nf) em função da
constante de distribuição fibra-matriz (Kfm) e da headspacematriz (Khm). A descrição termodinâmica da SPME e sua
discussão teórica é apresentada em várias revisões[3–5,8].
nf =

K fmV f CoVm
K fmVm + K hmVh + Vm
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(Eq. 1)

Nesta equação, Co é a concentração inicial do
analito e Vf, Vm e Vh são volumes da fibra, matriz e do
headspace, respectivamente. Como mostrado na equação
1, a eficiência de extração é dependente do coeficiente de
distribuição matriz e fibra, o qual relaciona a seletividade
da fibra em extrair o analito de interesse entre outros
componentes da matriz[3]. Por isso, existem diversos
tipos de fibras de SPME disponíveis comercialmente
recobertas, com um material polimérico, podendo ser
mistura deles ou não, possuindo diferentes polaridades,
espessura e comprimento[3]. O mecanismo de extração dos
analitos ocorre por absorção ou adsorção[2,3] respeitando
o principio “similar dissolve similar”, ou seja, analitos
de interesse e a fase que recobre a fibra de sílica devem
ter polaridades parecidas. Sugestões de aplicações dos
principais tipos de fibras e suas propriedades estão
mostradas na Tabela 1. Apesar das fibras comerciais
abrangerem uma grande faixa de compostos, elas
possuem baixa estabilidade térmica, química e mecânica.
Por isso esforços focando desenvolvimento de novos
materiais sorventes para suprir essas desvantagens
utilizando tecnologia sol-gel[11–13], suporte de fio de aço
inoxidável[14,15] e polímero molecularmente impresso
(MIP-sigla em inglês)[16,17]. Líquidos iônicos também tem
sido empregado como sorvente de recobrimento da fibra
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Tabela 1. Caracteristicas das fibras empregadas em microextração e fase sólida.

Fibra

Composição química

Temperatura

Aplicação

PDMS

Polidimetilsiloxano

100 e 30 µm: 200-280
7 µm: 220-320

PA

Poliacrilato

220-300

PDMS/DVB

PolidimetilsiloxanoDivinilbenzeno

200-270

Analitos apolares,
voláteis e semivolateis.
Compostos fenólicos, analitos
polar semivolateis.
Analitos polares voláteis, aminas,
compostos nitroaromaticos.

CAR/PDMS

Carboxen-polidimetilsiloxano

250-310

Gases e volateis.

GC

DVB/CAR/PDMS

Divinilbenzeno-carboxenpolidimetilsiloxano

230-270

Volateis e semivolateis.
Compostos C2-C20, fragâncias.

GC

CW-PEG

Carbowax-polietileno Glico

200-250

Analitos polares. Alcoóis.

GC/HPLC

de SPME para análise de pesticidas em amostras de água,
porém recentemente alguns trabalhos vem mostrando
seu potencial uso em matrizes alimentícias[2,18,19].
A DI-SPME e a HS-SPME são os dois modos
de extração mais utilizados para análise de pesticidas
em alimentos[2,3,5]. O desenvolvimento de um método
utilizando essas técnicas possui diversas etapas e
parâmetros a serem otimizados para que uma boa
eficiência de extração seja alcançado[2]. Tipo de fibra,
modo de extração. tempo de extração e dessorção,
temperatura, sistema de separação e detecção, método
de agitação, força ionica e pH da amostra, entre outros
são parâmetros que devem ser otimizados baseados nas
propriedades dos analitos de interesse e constituintes
da matriz[2]. A otimização destes parâmetros é descrito
amplamente na literatura[3,8–10]. A Tabela 2 mostra os
principais trabalhos realizados utilizando SPME em
analise de resíduos e contaminantes em alimentos.
Um método de extração utilizando HS-SPME
acoplado a sistema de cromatografia gasosa com detector
de captura de elétron (“GC-ECD”) foi desenvolvido
por Kin e Huat[20] para determinar a presença de
organofosforados e organoclorados em amostras de
pepino e morango.
160

Instrumento
GC/HPLC
GC/HPLC
GC/HPLC

Difenilamina é um composto antioxidante
utilizado em frutas após suas colheitas para prevenir
que estas sofram da síndrome da escaldadura superficial
(“superficial scald”), um distúrbio fisiólogico que
acarreta no escurecimento da casca durante a estocagem.
Sendo assim, Song et al.[21] usaram HS-SPME acoplado a
um sistema GC-MS para a identificação de quantificação
de tais compostos em maçãs.
Souza-Silva et al.[25] desenvolveram um método
utilizando a técnica de DI-SPME acoplado a um
cromatógrafo gasoso com detector por tempo de voo e
espectrômetro de massas (“GC-ToF/MS”), para analisar
a presença de fungicidas de triazol presentes em uvas e
morango sem nenhum tratamento prévio, e compararam
seus resultados com aqueles obtidos utilizando outra
técnica de “clean-up” conhecida como “QuEChERS”.
Outra técnica utilizada, o HS-SPME acoplado a
um cromatógrafo gasoso foi utilizado por Campillo et
al.[30] para a determinação de sete compostos da classe
dos organo-estânicos, em amostras de mel e vinho
visando uma comparação entre detectores de emissão
atômica e espectrometria de massas para a quantificação
de tais compostos com propriedades fungicidas.
Scientia Chromatographica 2015; 7(3):157-182
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Tabela 2. Aplicações da SPME como técnica de preparo de amostra na análise de resíduos e contaminantes em alimentos.

Tempo
Recobrimento Modo
de
de
de
extração
fibra
extração (min)

Analito

Matriz

DPA

Maçã

PA

“Headspace ”

Furano

Comidas enlatadas
e em conservas

CAR/
PDMS

Pirimetanil/
Metil
Crisoxime

Uva, morango,
tomate, catchup

Furano

Desvio
Padrão Separação/
Relativo detecção
(%)

LDD

LDQ

60

0.13-0.72
pg.g-1

0.42-2.35
pg.g-1

1.54

GC-MS

[20]

“Headspace ”

30

8.0-70.0
pg.g-1

30.0-250.0
pg.g-1

6.0-10.0

GC-IT-MS

[21]

PA

“Headspace ”

25

1.80-3.10
ng.g-1

12.5-250.0
ng.g-1

7.4-15.0

GC-MS

[22]

Comidas chinesas
enlatadas e em
conservas

CAR/
PDMS

“Headspace ”

20

0.059
ng.g-1

0.175
ng.g-1

1.81-2.75

GC-MS

[23]

Isoforona

Comidas

PDMS/DVB

“Headspace ”

45

0.5
pg.mL-1

20
pg.mL-1

3.9-6.1

GC-MS

[24]

10 Triazóis

Uva, morango

PDMS/DVB

“Direct
immersion ”

15

-

0.25-5.0
ng.g-1

4.0-20.0

GC-ToFMS

[25]

7
Estrubilurinas

Vegetais, cenoura,
arroz, frango,
carneiro

PDMS/DVB

“Direct
immersion ”

40

1.0-30.0
pg.mL-1

3.0-100.0
pg.mL-1

2.3-8.4

GC-MS

[26]

7
Piretróides

Tomate, morango

PDMS/DVB

“Direct
immersion ”

30

0.003-0.25
mg.kg-1

0.01-0.1
mg.kg-1

7.0-19.0

GC-MS

[27]

PDMS

“Headspace ”

30

0.01-1.0
µg.L-1

0.05-5.0
µg.L-1

0.1-4.7

GC-ECD

[28]

Grafeno/
Óxido de
Grafeno

“Space
Resolved ”

20

0.3-0.3
ng.L-1

1.0-250.0
ng.L-1

5.4-6.8

GC-MS

[29]

Multiclasses Morango, carambola,
de
goiaba, pepino,
pesticidas tomate, “pakchoi ”
TCA, DPB

Vinho

2.2. Microextração em fase sólida “no tubo”
(“in-tube” SPME)

Em “in-tube” SPME uma coluna capilar de sílica
fundida internamente recoberta ou preenchida com uma
fase extratora é utilizada para realizar a extração dos
analitos de interesse de uma amostra (Figura 3). O uso
de coluna capilar aberta de sílica fundida foi relatada
pela primeira vez por Burger e Munro em 1986[31] para
realizar extração de compostos voláteis. Desde então,
diversas fases extratoras tem sido desenvolvidas para
melhorar a eficiência e especificidade das analises. O
Scientia Chromatographica 2015; 7(3):157-182

Ref.

capilar pode ser recoberto internamente com um filme de
polímero (Figura 3A) como no caso das colunas capilares
de cromatografia em fase gasosa. Capilares de poli-éteréter cetona (PEEK) preenchidos com tubos de sílica
fundida revestida interna ou externamente (Figura 3B) e
colunas capilares empacotadas com sorventes extratores
(Figura 3C) ou com com fase monolítica (Figura 3D)
também são usados.
Uma alíquota da amostra é transportada para
a coluna capilar a fim de realizar-se a extração dos
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Figura 3. Fases extratoras para dispositivos de microextração em fase sólida no tubo (“in-tube” SPME).

analitos. Os analitos pré-concentrados são desorvidos
utilizando um fluxo de fase móvel e introduzidos no
cromatógrafo líquido para separação[33]. Tem sido
utilizados em conjunto com esta técnica, detectores como
UV, arranjo de diodos, fluorescência e de espectrometria
de massas[34]. Essa técnica surgiu da necessidade de se
encontrar uma alternativa para superar os problemas
relacionados a automatizaçãodo acoplamento entre
SPME e HPLC, especialmente devido a problemas com
a fibra, tais como fragilidade, baixa capacidade de sorção
e sangramento dos filmes espessos de fase extratoras[32].
No sistema “in-tube” SPME-LC normalmente
utilizado, a coluna capilar de extração é colocada entre a
seringa do injetor automático do LC e o loop de injeção.
Assim, é possível aspirar e dispensar a amostra no frasco
dentro do injetor várias vezes até que o equilíbrio seja
alcançado. A etapa é conhecida como ciclos aspirar/
dispensar[34]. Em seguida, os analitos são desorvidos e
transportados para o instrumento analítico[10]. Uma outra
possibilidade para montar o sistema “in-tube” SPMELC é conectar a coluna capilar a uma válvula de seis
portas. A amostra passa pela coluna capilar na etapa
de carregamento, seguida de uma limpeza da coluna
com um solvente fraco para remoção dos interferentes.
Após a mudança na válvula para a posição de injetar,
os analitos retidos são desorvidos por uma fase móvel
ou um solvente de extração para serem separados no
sistema de LC[32,33].
Parâmetros como velocidade de extração, volume
e pH da amostra, tipo de fase estacionaria, diâmetro
162

interno da coluna capilar, comprimento e espessura
do filme da coluna capilar influenciam na eficiência e
seletividade da extração por “in-tube” SPME[33]. Para
melhorar a eficiência da extração foram desenvolvidas
variações no método utilizando, por exemplo, colunas
capilares inseridas em fio de aço inoxidável também
conhecida como “wire in-tube” SPME e também a
“fiber-in-tube” SPME que utiliza colunas capilares
empacotadas com polímeros heterocíclicos em tubos
rígidos fibrosos (“fibrous rigid-rod heterocyclic
polymers”)[33,35–37]. Materiais seletivos tem sido
empregados como imunosorvente, polipirrol, MIPs,
partículas de alquil-diol-sílica e RAM[33]. Colunas
capilares monolíticas também foram desenvolvidas para
aplicar em “in-tube” SPME acoplado a LC[38].
Aplicações de “in-tube” SPME para analise de
resíduos e contaminantes em alimentos são mostradas
na Tabela 3. Aplicando “in-tube” SPME juntamente
com cromatografia líquida e detecção por arranjo
de diodos, Wen et al.[39] desenvolveram um método
para monitorar resíduos de tetraciclinas, presentes
em músculo de peixes. Para monitorar outra classe de
antibióticos, as sulfonamidas, Wen et al.[40] fizeram uso
da mesma microtécnica (“in-tube” SPME), porém com
cromatografia líquida acoplada a um detector ultravioleta
para determinar os resíduos destes antibacterianos em
leite comercial.
As quinolonas, caracterizadas por serem fármacos
antimicrobianos sintéticos com largo espectro de ação,
foram determinadas e quantificadas em diferentes tipos
Scientia Chromatographica 2015; 7(3):157-182
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Tabela 3. Aplicações da “in-tube” SPME como técnica de preparo de amostra na análise de resíduos e contaminantes em alimentos.

Analito

Matriz

Fase

5
Fluoroquinolonas

Ovo,
albumina

MAA-EGDMA

7
Quinolonas

Ovo, leite,
MAA-co-EGDMA
frango, peixe

Tempo Tempo
de
de
extração eluição
(min) (min)

LDD

LDQ

10

7

0.1-2.6
ng.g-1

0.4-8.6
ng.g-1

89-106

6

5

0.2-3.0
ng.g-1

0.6-10.0
ng.g-1

11.6-96.4

4
Fluoroquinolonas

Porco,
frango

OFL-MIP

-

2

5
Sulfonamidas

Leite

MAA-EGDMA

16

12

1.7-22.0
ng.ml-1

4
Tetraciclinas

Peixe

MAA-EGDMA

16

6

4
Aflatoxinas

Nozes,
cereais, frutas,
temperos

Supel-Q PLOT

2
Ocratoxinas

Nozes,
grãos

Carboxen-1006
PLOT

0.016-0.11 0.054-0.16
µg.L-1
µg.L-1

HPLC-FLD-UV

[41]

LC/ESI-QTOF-MS [38]

65.3-114.9

LC-FLD-UV

[42]

5.5-75.0
ng.ml-1

11.5-96.5

HPLC-UV

[40]

16-30
ng.g-1

53-100
ng.g-1

-

HPLC-DAD

[39]

25

2.1-2.8
pg.mL-1

0.05
ng.mL-1

82.6-109.1

LC-MS

[43]

30

0.089-0.092
ng.mL-1

0.5
ng.mL-1

88.8-94.6

LC/ESI-MS

[44]

de alimentos comestíveis como leite, ovos, frango
e peixe, a partir de um método desenvolvido por
Zheng et al.[38] utilizando “in-tube” SPME juntamente
com cromatografia líquida acoplada a um detector
quadrupolo por tempo de voo e um espectrômetro de
massas (“LC-ESI-QTOF-MS”). Outra metodologia foi
desenvolvida por Huang et al.[41] utilizando “in-tube”
SPME, juntamente com cromatografia líquida e detecção
por fluorescência e ultravioleta, para a determinação de
resíduos de cinco antibióticos pertencentes a classe das
fluoroquinolonas em amostras de ovos.

2.3. Extração sortiva em barra de agitação (SBSE)

Apresentando um mecanismo similar à SPME,
a extração sortiva em barra de agitação (“Stir Bar
Sorptive Extraction” – SBSE), foi desenvolvida em
1999 por Baltussen et al.[45]. Nesta técnica, a extração
ocorre na superfície de uma barra magnética recoberta
com uma espessa camada de polidimetilsiloxano
(PDMS)[46]. Apesar de similar, essa técnica tem uma
melhor capacidade de extração do que a SPME, uma vez
Scientia Chromatographica 2015; 7(3):157-182

Recuperação Separação/ Ref.
(%)
Detecção

que a quantidade de fase extratora e a área superficial são
maiores do que na fibra de SPME[47,48]. Os analitos são
extraídos da amostra para o PDMS e, em seguida, a barra
é retirada e os analitos são desorvidos termicamente
para serem separados por GC (MS), ou desorvidos por
meio de um líquido para serem transportados para o
sistema de LC[46,48]. A barra magnética pode ser imersa
diretamente na amostra ou no headspace dependendo da
complexidade da matriz e das propriedades dos analitos
de interesse.
Assim como a SPME, a SBSE também depende do
coeficiente de partição dos analitos entre a matriz e a fase
extratora. A técnica é melhor utilizada para compostos
de baixa polaridade uma vez que esses são compostos
tem interações mais fortes com o PDMS. Compostos
com alta polaridade têm interações hidrofóbicas baixas
e, portanto, baixa recuperação[50,51]. Uma alternativa
para superar essa limitação é utilizar derivatização “insitu”[52] ou usar outras fases como RAMs, adsorventes
de carbono, líquidos iônicos, materiais de duas fases,
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monolitos porosos, polímero molecularmente impresso
(MIPs), membranas microporosas e recobrimento
preparado a partir da tecnologia sol-gel[52–64], permitindo
a analise de maior variedade de analitos de matrizes
complexas[51]. O longo tempo de dessorção dos analitos é
uma outra limitação da técnica. Devido ao grande volume
de fase extratora, o tempo de dessorção típico é superior
a 10 minutos, aumentando a possibilidade de haver
perda de analito e contaminação com interferentes[46,65].
Um sistema de dessorção térmica (“Thermal Desorption
Unit” – TDU) aquece a barra magnética para realizar
a dessorção dos analitos, seguido de um resfriamento
para concentrar o analito antes de injetar no GC, é
normalmente utilizado para superar o problema[46,49].
Os parâmetros que devem ser otimizados para
alcançar uma extração eficiente, alta recuperação e
fator de enriquecimento e baixos limites de detecção
num desenvolvimento de método usando SBSE são os
mesmos otimizados no SPME. Tipo, volume e tamanho
do recobrimento da barra magnética, pH e força iônica
da amostra, tempo e temperatura de extração, volume e
velocidade de agitação da amostra[46,49,65]. A técnica foi
aplicada com sucesso para determinar a presença de
pesticidas em diversos tipos de frutas e vegetais utilizando
a técnica de SBSE “stir bar sorptive extraction” com
dessorção térmica com cromatografia gasosa acoplada
a espectrometria de massas[66]. Assim, Pereira et al.[67],
utilizaram a técnica de extração por sorção em barra de
agitação (SBSE) com dessorção líquida para determinar
resíduos de vinte pesticidas organoclorados em amostras
de nove diferentes vegetais, utilizando cromatografia
gasosa acoplada a espectrometria de massas (GC-MS).
Acoplando cromatografia líquida com detecção
por arranjo de diodos (LC-DAD) e extração por
sorção em barra de agitação (SBSE), Campillo et al.[68]
desenvolveram um método para a determinação de
fungicidas (estrobilurinas) em amostras de laranja,
maçã, pera, uva, limão, pêssego e ameixa. Vinãs
et al.[69] compararam dois novos métodos de preparo de
amostra, SBSE “stir bar sorptive extraction” e MASE
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“membrane-assisted solvent extraction”, na extração de
seis compostos fungicidas (oxazoles) em amostras de
suco e vinho, acoplando a técnica de preparo de amostra
à cromatografia líquida de alta performance com detector
UV-vis (UPLC-UV). Outras aplicações da técnica se
encontram na Tabela 4.
Uma variação da SBSE, a Microextração adsortiva
em barra (BAμE), foi desenvolvida por Neng et al.[78].
Este consiste em utilizar-se uma barra como suporte para
a fase extratora menor (18 mm em comprimento e 3 mm
em largura) do que a barra utilizada na SBSE normal
(10‑40 mm em comprimento). A barra é construída
a base de polipropileno e tem baixa densidade, o que
permite uma extração por flutuação. Com isso a barra
pode flutuar abaixo do vortex formado pela agitação da
amostra (Figura 4) melhorando a difusão dos analitos do
“bulk” da matriz até a interface com o sorvente para que
possam ser mais eficientemente extraídos. Além disso,
o contato da barra com o fundo do frasco é evitado e,
desta forma, a degradação mecânica das partículas
do sorvente é menor e seu tempo de vida maior. A
técnica tem demostrado ser estável e reproduivel para
ser utilizada como alternativa para análise residual em
análise de rotina[79]. Essa técnica tem sido mais utilizada
para análise em matrizes aquosas[80–82] mas seu potencial
em alimentos e matrizes sólidas tem sido explorado
recentemente[83].

2.4. Microextração em sorvente empacotado
(MEPS):

Microextração em sorvente empacotado
(“Microextraction by packed sorbent” – MEPS) é uma
miniaturização da extração em fase sólida (“solid-phase
extraction” – SPE) desenvolvida recentemente por
Mohamed Abdel-Rehim[84]. A fase extratora (1-2 mg)
é colocada dentro do corpo de uma seringa de 100 μL,
250 μL ou 500 μL ou dentro de um cartucho localizado
entre a agulha e o corpo da seringa (Figura 5) de forma
que o método pode ser totalmente automatizado[2]. Os
sorventes mais utilizados são a base de sílica (C2,C8,C18)
e de troca catiônica, enquanto que, polímeros a base
Scientia Chromatographica 2015; 7(3):157-182
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Tabela 4. Aplicações da SBSE como técnica de preparo de amostra na análise de resíduos e contaminantes em alimentos.

Analito

Matriz

SB fase

Tempo
de
extração
(min)

15 HPA’s

Camarão,
ostra,
corvina

Tenax® TA Adsorbent
tube (Supelco,
Bellefonte PA, USA)

90

0.02 µg. kg-1

0.06 µg. kg-1

65-138

GC/MS

[70]

6 PEN´s

Leite, mel

PDMS (Gerstel
(Mullheim an der
Ruhr, Germany)

180

0.23-2.66 /
0.18-1.42 ng.kg-1

0.76-8.88 /
0.59-4.75 ng.kg-1

40.1-105.1

GC-MS/FID

[71]

4 BF’s

Bebidas e
vegetais
(enlatados)

PDMS*

180

0.90-1.70 ng.kg-1

3.10-5.70 ng.kg-1

86-122

GC-MS

[72]

4 ETC´s

Frango,
porco

PDMS/β-CD/DVB

20

0,27-1,60 µg.L-1

-

74.5-118.9 /
69.8-109.8

HPLC-UV

[73]

7 ETB´s

7 frutas

PDMS*

20

0.30-2.00 ng.g-1

0.90-6.70 ng.g-1

80-105

HPLC-DAD

[68]

20 OCP´s

9 vegetais

PDMS*

180

0.04-44.50 µg. kg-1

-

10-110

GC-MS

[67]

4 NIT´s

Mel

PDMS*- MADB
- VPED

180

0.47-1.52 µg. kg-1 1.54-5.00 µg. kg-1

71.1-114

HPLC-DAD

[74]

10 SF´s

Frango,
porco

VPMB

120

2.00-14.6 /
6.60-48.7 /
1.20-6.10 ng.kg-1 4.00-20.30 ng.kg-1

55.2-109.1 /
62.4-109.9

HPLC-MS/MS

[75]

46 VOC´s

Açafrão

PDMS*

840

0.04-1.15 µg. kg-1 0.13-3.83 µg. kg-1

75,2-124

GC-MS/MS

[76]

15 HPA´s

Chá mate

PDMS*

120

24.2-87

HPLC-FLD

[77]

LDD

LDQ

0.10-8.90 ng.L-1

0.30 - 29.7 ng.L-1

Recuperação Separação/
(%)
Detecção

Ref.

de poliéster também tem sido usados em analises de
resíduos. Polímeros molecularmente impressos (MIP)
tem sido desenvolvidos para obter maior sensibilidade
nas analises em relação aos sorventes comuns[85].

Figura 4. Microextração adsortiva em barra (BAµE): Um conceito
analítico inovador para microextração estática. 1: Vortex; 2: Dispositivo
de BAµE; 3: Amostra; 4: Barra de agitação magnética. Adaptado de
Nogueira[79].
Scientia Chromatographica 2015; 7(3):157-182

As mesmas etapas presentes em SPE convencional
estão presentes no MEPS. Elas são: aspiração da
amostra, lavagem do sorvente, eluição da amostra e
limpeza do sorvente[86]. A amostra pode ser aspirada uma
ou mais vezes para dentro da seringa; ao passar pela fase
extratora os analitos serão adsorvidos. Em seguida o
cartucho deve ser lavado para remoção dos interferentes
e os analitos são eluídos com um solvente (20-50 µL) e
injetados em um instrumento analítico. Antes de iniciar a
extração da próxima amostra, o cartucho deve ser lavado
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Figura 5. Seringa utilizada em MEPS e câmara onde o sorvente é
empacotado.

com o solvente de lavagem e o solvente de eluição[85].
Alta eficiência de extração, melhor sensibilidade e baixo
limite de detecção podem ser alcançados otimizando
parâmetros como natureza do sorvente utilizado, tipo e
volume do solvente de eluição e lavagem, e número de
ciclos de extração[86–88]. Essa técnica já foi usada para
análises de pesticidas em amostras de água[89,90]. Apesar de
não ser ainda muito explorada, é uma técnica promissora
para analise destes contaminantes em alimentos[2].
Salami e Queiroz[91], desenvolveram um método
aplicando a microextração em sorvente empacotado,
juntamente com cromatografia líquida e detecção de arranjo
de diodos (MEPS-LC-DAD), para a determinação de seis
diferentes sulfonamidas presentes em claras de ovos. Assim
como, Du et al.[92] utilizaram MEPS em conjunto com
cromatografia líquida com detecção ultravioleta (HPLCUV) para desenvolver e validar um método capaz de
analisar traços de ractopamina em urina e músculo suíno.
Du et al.[93] obtiveram um preparo de
amostra seletivo combinando superfície polímeros
molecularmente impressos (SMIPs - “surface molecularly
imprinted polymers”) com o “MEPS” para analisar
resíduos de clembuterol em tecidos suínos. Os analitos
foram determinados utilizando um cromatografo líquido
acoplado a um espectrômetro de massas (HPLC-MS).
Diferentemente dos métodos descritos
anteriormente, Leça et al.[94], utilizaram microextração
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em sorvente empacotado acoplando diretamente a
um sistema de cromatografia gasosa com detecção
por espectrometria de massas (MEPS-GC-MS),
para determinar traços de carbamato de etila (agente
cancerígeno) em amostras de vinho. Além deste método,
Salami e Queiroz[95] foram responsáveis pela utilização
de MEPS na determinação residual de 22 pesticidas
presentes em amostras de mel, utilizando um sistema
automatizado de microextração em sorvente empacotado
acoplado a um cromatografo gasoso com detecção por
espectrometria de massas (MEPS-GC-MS). Outras
aplicações desta técnica são mostradas na Tabela 5.

2.5. Microextração em fase líquida (LPME)

Microextração em fase líquida (LPME –
“liquid-phase microextraction”) é uma técnica que
utiliza microlitros de solvente imiscível em água (fase
extratora) para extrair os analitos de interesse de uma
matriz aquosa (fase doadora)[2,98], o que permite uma
redução no consumo de solvente orgânico utilizado para
fazer a extração quando comparada a extração em fase
líquida convencional (LLE). Esse pequeno volume de
fase extratora utilizado em relação ao volume da amostra
também permite que altos fatores de enriquecimento
sejam alcançados[99]. Existem diversas variações da
LPME, usualmente divididas em três categorias:
microextração em gota suspensa (SDME – “singledrop microextraction”), microextração dispersiva
em fase líquida (DLLME – “dispersive liquid–liquid
microextraction”) e microextração em fase líquida com
fibras ocas (HF-LPME – “hollow-fiber” LPME)[2,98,100].
No desenvolvimento de métodos para analises
de contaminantes utilizando a técnica de LPME alguns
parâmetros devem ser otimizados. O mais importante
é a seleção do solvente orgânico, que deve ser de alta
pureza, pouco volátil e ter alto ponto de ebulição.
Assim a evaporação que poderia causar a concentração
do analito é evitada. Além disso, o solvente deve ser
imiscível com a fase aquosa. Os outros parâmetros são
agitação da amostra, volume do solvente orgânico e
adição de sal[2].
Scientia Chromatographica 2015; 7(3):157-182
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Tabela 5. Aplicações da MEPS como técnica de preparo de amostra na análise de resíduos e contaminantes em alimentos.

Ciclos
de
extração

LDD

Matriz

Sorvente

5 ácidos
hidroxibenzóicos
5 ácidos
hidroxicinâmicos

Vinho

C8

5x250 µL 0.01-0.2 µg mL-1

0.03-0.7 µg mL-1

77-100

UHPLC-PDA

[96]

4 derivados
furânicos

Vinho

C8

3x200 µL 4.50-285.2 ng.L-1 14.9-950.5 ng.L-1

74-99

UHPLC-PDA

[97]

22 pesticidas
multi classes

Mel

M1

4x250 µL

2.50-10.0 ng.g-1

75.0-100.0 ng.g-1

82-114

GC-MS

[95]

Carbamato
de etila

Vinho

C8

300 µL

1.50 µg L-1

4.50 µg L-1

97-106

GC-MS

[94]

Ractopamina

Músculo
suíno e urina

M1

10x100 µL

0.003 µg mL-1

0.01 µg mL-1

82.0-91.6

HPLC-UV

[92]

Clenbuterol

Tecido
suíno

SMIPs

25x300 µL

0.009 µg. kg-1

0.02 µg. kg-1

86.5-91.2

HPLC-UV

[93]

6 sulfonamidas

Ovo

M1

4x250 µL

-

30.0-300.0 ng.g-1

94-111

LC-DAD

[91]

2.5.1. Microextração em gota suspensa SDME
A microextração em gota suspensa foi
desenvolvida por Liu e Dasgupta[101] utilizando
uma microgota (normalmente 0.5–3 μL) como
fase aceptora, suspensa na ponta de uma seringa, e
constituída por um solvente orgânico imiscível com
a amostra[7,100]. Essa microgota pode ser imersa dentro
da fase doadora (DI-SDME – “direct imerson single
drop microextraction”), na qual é mais utilizada para
analitos de baixa e média polaridade[100], ou suspensa
no headspace (HS-SDME – headspace sigle drop
microextraction), utilizado para anlitos voláteis ou
semi-voláteis[99] (Figura 6). Os analitos, presentes na
amostra, são extraídos por difusão entre a microgota
e a amostra[7], então o solvente é recolhido através da
seringa e encaminhado para sistema de GC, HPLC ou
CE. O consumo de solvente da SDME é 99% menor
quando comparado com o consumo da técnica de
extração liquido-liquido tradicional[7].
Scientia Chromatographica 2015; 7(3):157-182

LDQ

Recuperação Separação/
(%)
detecção

Analito

Ref.

A instabilidade da gota prejudica a repetibilidade
da extração e, portanto, a escolha correta do solvente
é fundamental. Solventes com alta volatilidade não
são estáveis, enquanto que solventes com alto ponto
de ebulição limitam a aplicabilidade da técnica. Os
solventes normalmente utilizados nesta técnica são
acetato de octila, álcool isoamílico, undecano, octano
nonano e etilenoglicol[7]. O sistema de extração com
duas fases é o mais utilizado no preparo de amostra
por SDME. Neste sistema, os analitos são extraídos de
uma fase aquosa para um solvente orgânico. Mas, um
sistema de extração trifásico também é possível. Neste
caso os analitos são extraídos da fase aquosa para a
fase orgânica e retro-extraídas (“back-extracted”) para
uma nova fase aquosa permitindo uma extração de
analitos hidrofílicos por alteração no pH entre as fases
doadoras e extratoras[7].
A utilização da técnica para análise de resíduos e
contaminantes em alimentos é mostrada na Tabela 6. O
modo de extração de imersão direta (DI-SDME) é mais
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A)

B)

Figura 6. Modos de extração de SDME. A) Headspace (HS-SDME). B) Imersão direta (DI-SDME).

utilizado em analise de pesticidas em alimentos[98,102–106].
Utilizando SDME, Zhang et al.[104] criaram uma
metodologia para a extração de nove compostos
organoclorados pesticidas em amostras de legumes
como repolho, repolho chinês e couve flor, utilizando
cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de
massas para a confirmação e quantificação dos analitos.
Amvrazi e Tsiropoulos[103] otimizaram um método online
de SDME acoplado a cromatografia gasosa com detecção
por espectrometria de massas (SDME-GC-MS), para
determinar resíduos de vinte diferentes pesticidas em
amostras de uvas e maças.
Aplicando uma variação da microtécnica em
questão (SDME), Liu e Min[105] desenvolveram uma
técnica que denominaram de DSDME (“directly
suspended droplet microextraction”) para extrair e pré
concentrar compostos organoclorados e piretrinas em
amostras de chá com posterior análise e determinação
através de cromatografia gasosa com detector por captura
de elétrons (CG-ECD).
168

2.5.2. Microextração em fase líquida com
fibras ocas
Pedersen-Bjergaard e Rasmussen[116] basearam-se
nos conceitos de extração líquido-líquido em membrana
microporosa e a extração líquida suportada em membrana
para desenvolver a microextração em fase líquida com
fibras ocas (“hollow fiber liquid-phase microextraction”
- HF-LPME)[117]. A técnica consiste em usar uma fibra
polimérica porosa e oca com seus poros e interior
preenchidos com um solvente orgânico[2]. Assim, a fibra
atua como uma barreira física entre as fases[65], além
de ser um suporte para o pequeno volume de solvente
de extração utilizado na técnica[2]. A fibra utilizada
é composta de polipropileno com 70% da superfície
porosa, diâmetro interno de 600 µm e tamanho de poro
de 0,2 µm. Quando a fibra é preenchida com o solvente
e inserida dentro da amostra por uma seringa, o modo
de extração é conhecido como estático. Quando a fibra
é conectada a uma seringa que está conectada a uma
bomba programada, o modo de extração é denominado
Scientia Chromatographica 2015; 7(3):157-182
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Tabela 6. Aplicações de SDME como técnica de preparo de amostra na análise de resíduos e contaminantes em alimentos.

Amostra

Analitos

Modo de
SDME

Solvente de
extração

Técnica
analitica

Lod (µg/L)

Ref.

Chá

21 OCPs, pesticidas
piretrorides

DSDME

Isooctano
(100 µL)

GC-ECD

0,04-1

[105]

Suco de laranja

7 OPPs

DI-SDME

Tolueno
(1,6 µL)

GC-FPD

0,98-2,2

[107]

Suco de uva

2 pesticidas triazol

DI-SDME

Hexanol, hexano
(1:1 v/v) (30 µL)

GC-FID

2

[108]

Sucos, mostos, frutas enlatadas e frutas
secas (pêssego, pêssego e uva, maçã,
pera, laranja, abacaxi e cenoura)

7 estrobilurina,
6 fungicida oxazole

DSDME

Octanona,
undecanona
(1:1 v/v) (10 µL)

GC-MS

0,01-0,31

[109]

Suco de frutas
(maçã, pera e laranja).

6 OPPs

DI-SDME

Tolueno
(1,5 µL)

GC-FID

0,21-056

[110]

Frutas (maçã e uva)

20 pesticidas
multiclasse

DI-SDME

Tolueno
(1,6 µL)

GC-MS

Maçã: 0,4-200
Uva: 0,3-200

[103]

Morango e pepino

8 OCPs, OPPs

HS-SDME

Tolueno
(1,5 µL)

GC-ECD

1-1000

[111]

Tomate e aboborinhas

13 pesticidas
multiclasse

DI-SDME

Tolueno
(1,6 µL)

GC-NDP e
GC-µECD

NPD: 0,6-30
µECD: 0,03-5.38

[102]

Couve-flor, repolho chinês

9 OCPs

DI-SDME

Xileno:acetona
(8:2 v/v) (1 µL)

GC-MS

50-200

[104]

Vinho

6 pesticidas

DI-SDME

Isooctano
(2 µL)

GC-MS

0,0030-0,045

[106]

Vinho tinto

4 fungicidas

DI-SDME

Xileno
(1,6 µL)

GC-µECD

6,4-9,4

[112]

Tomate

12 pesticidas
multiclasse

DI-SDME

Touleno
(1,6 µL)

GC-µECD

4-2450

[113]

Chá

11 OCPs, 2 pesticidas
piretróides

DI-SDME

N-hexano/
acetato de etila
(2:1 v/v) (4 µL)

GC-ECD

0,001-0,0012

[114]

Peixe-dourado

3 OCPs

DI-SDME

Tolueno
(0.6 µL)

GC-MS

0.5

[115]

dinâmico, uma vez que retira e preenche o interior da
fibra com uma nova fase receptora[100,118].

(fase extratora). Também é possível realizar uma

O sistema de extração pode ser realizado com
duas fases, na qual tanto os poros quanto o interior da
fibra são preenchidos com um solvente orgânico e a
extração ocorre a partir da fase aquosa (fase doadora)
passando pelos poros e alcançando o solvente orgânico

solvente orgânico nos poros e o interior da fibra contem

Scientia Chromatographica 2015; 7(3):157-182

extração com três fases, na qual é impregnado um
uma fase aquosa (fase extratora). Assim, os analitos são
extraídos da fase aquosa (fase doadora) passando pelo
solvente orgânico impregnado nos poros para uma outra
fase aquosa (fase extratora) dentro da fibra[119].
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A)

B)

Figura 7. Representação esquemática das formas de arranjar a fibra oca durante a extração utilizando LPME. A) Configuração em “U”. B) Configuração
tipo “haste” (“rod-like”).

A fibra oca pode ser inserida na amostra por
duas configurações diferentes como mostrado na
Figura 7. Na configuração em U, cada extremidade
da fibra é conectada a ponta de agulhas diferentes
como mostrado na Figura 7. Já na configuração tipo
haste (“rod-like”), apenas uma extremidade da fibra
é conectada a ponta da agulha, como mostrado na
Figura 7, sendo possível conectar a fibra diretamente
na agulha da seringa[119].
Dentro das vantagens da técnica, uma é o
fato da possibilidade de se inserir grandes volumes
de solventes orgânicos dentro da fibra oca, o que
aumenta a eficiência de extração. Além disso, os
poros das fibras funcionam como filtro para moléculas
de grande massa molecular[2]. A técnica HF-LPME
foi usada com sucesso para extração de pesticidas
organoclorados em amostras de tomate, morango
e água, juntamente com cromatografia gasosa com
detecção por captura de elétrons (“GC-ECD”)[121].
Bedendo et al.[122] desenvolveram e aplicaram um
170

método utilizando extração líquid—líquido em
membrana de filme oca microporosa (HF-LLME –
“hollow fiber microporous membrane liquid-liquid
extraction”) para a extração simultânea de dezoito
pesticidas presentes em suco de laranja natural e
industrializado. Foi utilizada a cromatografia líquida
acoplada com espectrometria de massas (HPLC-MS/
MS) para a determinação dos compostos em questão.
Sete diferentes pesticidas em amostras de pepino foi
determinada por Wanga et al.[123] utilizando “HFLPME” juntamente com cromatografia líquida de
alta eficiência acoplada a espectrometria de massas
(“UHPLC-MS/MS”). Por fim um trabalho, feito por
Sanagi et al.[124], foi desenvolvido para a extração de
pesticidas organofosforados em amostras de tomate,
repolho e convólvulo (uma espécie de planta) com
posterior análise por cromatografia gasosa com
detector por captura de elétrons (“GC-ECD”). Outros
trabalhos são mostrados na Tabela 7.
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Tabela 7. Aplicações da HF-LPME como técnica de preparo de amostra na análise de resíduos e contaminantes em alimentos.

Condições Técnica
de
extração analítica

Amostra

Analito

Hollow fiber

Solvente de extração
(volume)

Chá verde

6 OSPs

Q3/2 Accurel PP-HFM
(660 µm I.D., 200 µm espessura,
0,64 µm pore size) LM: o-xileno

o-xileno (5 µL)

1200 rpm,
25ºC,
35 min

6 OCPs

Q3/2 Accurel PP-HFM
(660 µm I.D., 200 µm espessura,
0,2 µm pore size) LM: 1-octanol

Suco de
laranja

3 fungicidas

Q3/2 PP-HFM (1200 µm I.D.,
200 µm espessura, 0,2 µm
pore size) LM: 2-octanone

Suco de
laranja

Folhas de
chá verde,
chá

Uva

LOD
(µg/L)

Ref.

GC-FPD

1,15-48,48

[125]

1-octanol (3 µL)

800 rpm,
35ºC,
40 min

GC-ECD

0,029-0,18

[126]

10 nM HCL (20 µL)

1000 rpm,
30 min

LC-MS

≤0,1

[127]

Tolueno:acetato de etila
Q3/2 Accurel PP-HFM (660 µm
(85:15, v/v) (400 µL)
18 pesticidas I.D., 200 µm espessura, 0,2 µm
Dessorção realizada com ultrasom
multiclasse pore size) LM: tolueno:acetato
usando metanol:acetona
de etila (85:15, v/v)
(1:1 v/v) (50 µL)

35 min,
25ºC

LC-MS/MS

3-330

[122]

SiO2 fibra oca (380 µm I.D.,
25 pesticidas
100 µm thickness) preparada
multiclasse
por SiO2 sol method

50ºC,
50 min

GC-MS

0,9-8,4

[128]

59ºC,
60 min

GC-ECD

1,53-12,77

[121]

0,01-0,31

[123]

Morango,
tomate

12 OCPs

Pepino

7 pesticidas
multiclasse

Tomate,
repolho e
convolvulus
(planta)

2 OPPs

Dessorção por ultrasom,
acetato de etila 30 mim,
(200 µL)

Q3/2 Accurel PP-HFM
1-octanol (20 µL) Dessorção
(660 µm I.D., 200 µm espessura,
sem agitação tolueno:
0,2 µm pore size) LM: 1-octanol hexano (60:40 v/v)(30 µL)
PVDF (0,8 mm I.D., 0,16 µm
Clorofórmio (32 µL)
pore size, 0,82 porosidade de
Deorption com ultrasom
membrane) LM: clorofórmio metanol:água (1:1 v/v) (1 mL)

300 rpm,
UHPLE-MS/
25 ºC,
MS
20 min

Q3/2 Accurel PP-HFM (660 µm
I.D., 150 µm espessura, 0,2 µm
pore size) LM: n-dodecano

n-dodecano (3 µL)

1360 rpm,
30 min

GC-ECD

120 (clorpirifós)
[129]
99 (profenofós)

Melancia,
leite

Q3/2 Accurel PP-HFM (660 µm
6 pesticidas
I.D., 200 µm espessura, 0,2 µm
triazinas
pore size) LM: 1-octanol

1-octanol (6 µL)

1000 rpm,
30 min

HPLC-UV

0,18-0,30

[130]

Tecido de
peixe

8 OPPs

PVDF (1,2 mm I.D., 0,2 µm pore
size, 200 µm espessura)
LM: o-xileno

o-xileno (30 µL)

500 rpm,
30 min

GC-MS

2,1-4,5

[131]

Vinho

6 OCPs

Q3/2 PP-HFM (660 µm I.D.,
200 µm espessura, 0,2 µm
pore size) LM: n-tetradecano

n-tetradecano

600 rpm,
25ºC,
30 min

GC-MS\MS

0,0012

[132]

Bebidas
alcolicas

50 pesticidas

Q3/2 PP-HFM (660 µm I.D.,
200 µm espessura, 0,2 µm
pore size) LM: 1-octanol

Dessorção: Metanol 30 rpm,
5 min, agitador rotativo
(1,5 mL).

Sorption
UHPLC-MS/
90 rpm,
MS
45 min

0,01-2

[133]

Pepino,
tomate e
pimenta

50/280 Accurel PP polypropyl23 pesticidas
ene hollow fiber tubing
multiclasse (50 µm wall thickness, 280 µm
i.d., 0.1 µm pore size)

0.06–2.7

[134]
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com 1% de TOPO aceptora:
20% of methanol em
100 mM de HCl

40 osc/min,
60 min
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2.5.3. Microextração líquido-líquido dispersiva

Desenvolvida recentemente por Rezaee et al.[135],
a técnica de microextração líquido-líquido dispersiva
(DLLME, do inglês “Dispersive Liquid-Liquid
Microextraction”) é realizada em duas etapas. Na
primeira etapa uma mistura dos solventes de extração
e de dispersão são adicionados rapidamente na amostra
aquosa que contem os analitos de interesse. A turbulência
causada dispersa o solvente de extração em pequenas gotas
pela amostra[136,137]. Uma das vantagens da técnica é que o
tempo de extração é quase instantâneo devido a alta área

superficial das gotas a extração ocorre rapidamente[138]. A
segunda etapa é a centrifugação da solução. O solvente
de extração sedimentado após a centrifugação, deverá ser
transferido para um frasco (vial) para ser analisado[136].
A escolha do solvente de extração e dispersão e o
volume utilizado de cada um são parâmetros que afetam
diretamente a eficiência da extração. O solvente de extração
deve ser imiscível na água, ter boa capacidade de extração
dos analitos e densidade maior do que da água[137,139]. Com
alta densidade[137], os solventes normalmente utilizados

Tabela 8. Aplicações da DLLME como técnica de preparo de amostra na análise de resíduos e contaminantes em alimentos.

Analito

Matriz

Técnica

Solvente de
extração

Dispersante

Técnica
analítica

LOD
(µg/kg)

Ref.

13 pesticidas

Tomate

DLLME

400 µL
clorofórmio

1 mL
acetonitrila

HPLC-DAD

1,7-45

[156]

39 pesticidas

Ginseng

DLLME

100 µL
clorofórmio

1 mL
acetonitrila

UHPLC-MS/MS

0,01-1,0

[157]

5 inseticidas
neonicotinóides

Mel

DLLME

100 µL
clorofórmio

1,5 mL
acetonitrila

HPLC-DAD
HPLC-MS/MS

Deoxinivalenol

Farinha de
trigo

DLLME

0,25 mL
clorofórmio

0,8 mL
acetonitrila

HPLC-DAD

50-1,0

[159]

3 compostos
citocinina

Frutas e
vegetais

DLLME

250 µL
1,2-dicloroetano

1,5 mL
acetonitrila

LC-ESI-TOF-MS

0,1-20

[160]

7 inseticidas
neonicotinóides

Mel

DLLME

2,0 mL
diclorometano

0,5 mL
acetonitrila

LC-MS/MS

0,5-1,0

[146]

5 lactonas
macrocíclicas

Leite

DLLME

200 µL
clorofómio

2 mL
acetonitrila

HPLC-DAD
LC-MS/MS

0,1-2,4

[161]

Benzoato e
sais de sorbato

Iogurte

DLLME

60 µL
1-octanol

450 µL
etanol

HPLC-DAD

0,06-0,15

[162]

19 pesticidas

Tomate e pepino
de estufa

DLLME

Tetracloreto
de carbono

Extrato de
QuEChERS

LC-MS/MS

3,4-10,4

[163]

7 inseticidas
neonicotinóides

Grãos: arroz
integral, milho,
milheto e aveia

DLLME

2 mL clorofómio:
diclorometano (1:1)

1 mL extrato
de acetonitrila

HPLC-DAD

2-5

[149]

Ocratoxina A

Cereal

pH-DLLME

1: 400 µL tetracloreto de carbono
2: 150 µL dibromometano

1 mL extrato
de metanol

HPLC-FLD

0,019

[148]

6 OPPs

Maçã e pêra

IL-based
VA-DLLME

50 µL [C8MIm][PF6]

1 mL
metanol

HPLC-DAD

2-100

[164]

Sucos de frutas IL-DLLME

60 µL [C6MIm][PF6]

0,50 mL
metanol

HPLC-DAD

3,1-10,2

[165]

200 µL 2-etil-1-hexanol

50 µL
acetona

HPLC-UV

0,9-2,5

[150]

7 fungicidas

2 antioxidantes
Suco de frutas
fenólicos sintéticos
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são tetracloreto de carbono[140–142], clorofórmio[143–145],
diclorometano[146] e tetracloroetano[147]. Também podem
ser usadas misturas de solventes orgânicos para realizar
a extração de analitos, como tetracloreto de carbonodibromometano[148] e clorofórmio-diclorometano[149]. O
volume do solvente de extração deve ser otimizado para
alcançar um alto fator de enriquecimento. Além disso,
quanto maior o volume de extração, maior o volume da
fase sedimentada após a centrifugação, que deve conter
quantidade suficiente para as análises posteriores[137].

arranjo de diodos (“HPLC-DAD”), puderam confirmar
a eficácia do método.

O solvente de dispersão deve ser solúvel tanto
na solução aquosa quanto no solvente extrator para
que a dispersão do solvente extrator seja facilitada[139].
Os solventes mais utilizados[137] são acetona[150,151],
acetonitrila[141,145,152], 2-propanol[153], metanol[143,144,148] e
etanol[140]. O volume do solvente de dispersão também
tem sua importância, uma vez que influencia diretamente
na formação da nuvem composta pela mistura da solução
aquosa com os solventes adicionados (“cloudy solution”).
Também influencia na dispersão do solvente extrator,
que está relacionada com a eficiência de extração. O
volume da fase sedimentada também é influenciada
pelo volume do solvente de extração. Portanto, para
manter constante o volume de fase sedimentada deve-se
alterar simultaneamente o volume do solvente extrator e
dispersor[136,137,139].

3. Conclusões e tendências

Apesar de ser uma técnica recomendada para
análise de amostras em matrizes simples, sua utilização
para analise de matrizes complexas como as alimentícias
vem crescendo nos últimos anos[137] (Tabela 8). Fan
et al.[154] foram responsáveis pelo desenvolvimento de um
método para a extração de clorofenóis em amostras de
mel utilizando microextração líquido-líquido dispersiva.
Esses autores utilizaram um líquido iônico como solvente
extrator, com posterior determinação dos analitos
através de cromatografia líquida de alta eficiência e
detecção UV-vis com arranjo de diodos. Outro método
visando à determinação de neonicotinóides (uma classe
emergente de inseticidas) em amostras de mel foi criado
por Jovanov et al.[155] que, juntamente com o uso de
cromatografia líquida de alta eficiência e detecção por
Scientia Chromatographica 2015; 7(3):157-182

D’Orazio et al.[166] desenvolveram um método
utilizando microextração dispersiva líquido-líquida
(“DLLME”) acoplada à cromatografia eletrocinética
micelar (MECK) com detecção por espectrometria
de massas, com a finalidade de extrair compostos
estrogênicos e seus metabólitos presentes em amostras
de leite e iogurte.

No presente trabalho as principais técnicas
miniaturizadas de preparo de amostras disponíveis
atualmente foram apresentadas e discutidas, sempre
procurando evidenciar suas principais vantagens e
limitações. Como características genéricas e vantajosas,
em relação às técnicas “clássicas” (tais como extração
liquido-líquido, extração em fase sólida, extração com
solventes pressurizados e outras), as micro-técnicas
empregam pequenos (ou nenhum) volumes de solventes
e de amostras, propiciando uma análise menos agressiva
ao meio ambiente e ao analista. A facilidade de
automação de quase todas elas, em menor ou maior grau,
é outra vantagem significativa.
Um número expressivo de micro-técnicas
foi discutido no presente estudo, evidenciando suas
aplicações e potencial na determinação de resíduos e
contaminantes em alimentos, área de grande relevância
para a segurança alimentar (“food safety”). Apesar de
não serem ainda tão empregadas quanto as técnicas
clássicas nesta área, a nítida expansão recente de suas
aplicações permite projetar uma tendência de que nas
próximas décadas as técnicas miniaturizadas de preparo
de amostras terão lugar de destaque nesta área.
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